
email: s_vesti@abv.bg

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 5)   12. 03. 2016 ã. 

Íîâè äàííè çà çàâèøåíè öåíè è çëîóïîòðåáè Íîâè äàííè çà çàâèøåíè öåíè è çëîóïîòðåáè 
îò ñòàðàòà âëàñòîò ñòàðàòà âëàñò
Последната сесия на Об-

щински съвет Страл-
джа отново не мина 

без очакваната от съветниците 
точка „Разни”. Кметът на Об-
щина Стралджа Атанас Киров 
отново отправи въпроси към 
своя предшественик, свързани 
със завишени цени и действия, 
които са далеч от тълкуването на 
думата „морал”. Стряскащи за 
съветниците  и гостите на сесията 
бяха данните от договора, който 
Митко Андонов  е подписал с 
ямболска строителна фирма за 
доставка на строителни матери-
али.  Според изнесените цени  
Община Стралджа купува пясък  
на цена от  44 лв. на кубик, като 
в цената не е включен транспор-
тът към селата. Бърза справка в 
магазините от бранша показва, 
че обичайната цена на такъв вид 
материал е около… 25 лв./кубик! 
Подобна разлика в цените  е и при 

На 13 март, неделя, 
от 10 ч. в Стралджа 
ще започне поредния 
Общински  кукерски 
празник. По предвари-
телна информация в 
него ще вземат участие 
13 групи от община 
Стралджа и други съ-
седни селища. Над 300 
кукери със страшни 
маски ще раздрънкат 
хиляди хлопки, за да 
изгонят злото. Групите 
ще участват в дефиле 
от читалището до пло-
щада, където кметът на 
общината Атанас Киров 
ще открие празника. 
Според регламента вся-
ка група ще представи 
своя обичай. Жури ще 
оценява и разпределя 
наградите, осигурени 
от общината.

Êóêåðè ïîäãîíâàò çëîòî íà Ñèðíè çàãîâåçíèÊóêåðè ïîäãîíâàò çëîòî íà Ñèðíè çàãîâåçíè

често използвания  строителен 
материал – филц. В произволно 
избран магазин в гр.Стралджа  
филцът е с цена  35 лв./кубик. 
Според договор за доставка  № 
329, филцът  обаче, се купува на 
цена …53,71 лв.! Защо е било 
нужно това завишаване на цените 
остава загадка, макар и с лесен 
отговор.

Смях сред съветниците пре-
дизвика опита за защита от Андо-
нов, с обяснението, че и той се е  
възмущавал от цените. Не стана 
ясно, обаче, как и кога точно 
бившият кмет е изразил възмуще-
нието си. Дали когато е почивал 
във вилата си във Воденичане, 
докато е ходил на лов с общински 
автомобил или докато е подпис-
вал други подобни договори. Не 
по-малък интерес предизвика и 
документ, който Атанас Киров 
прочете на съветниците, от кой-

то става ясно, че фирмата, която 
се грижи за снегопочистването  
в общината: „Хемусстрой” де 
факто е управлявана от …съпру-
гата на Митко Андонов – Мима 
Андонова.

Припомняме, че  фирма „Хе-
мусстрой”, /учредена в края 
на 2004г/., обслужва община 
Стралджа от   2005 година. Без 
конкуренция! За справка само 
през последните три години от 
бюджета на общината към фир-
мата са изтекли 176 667,98 лв. за 
зимно поддържане плюс още 18 
764,45 лв. за нерегламентирани 
сметища или общо 195 432,43 лв.

П.П. След заседанието на ОбС 
кметът на Община Стралджа 
Атанас Киров заяви, че по-на-
татък компетентните органи  ще 
решат съдбата на екскмета Митко 
Андонов.

ÎÏÈÒ ÇÀ ÎÒÃÎÂÎÐ
îò Ìèòêî Ïàíàéîòîâ Àíäîíîâ

Относно: повдигнати въпроси на сесия на ОбС м.януари 2016г.,  от кмета на общината и 
бр.3/11.02.2016г. на в.”Стралджански вести”

Уважаеми госпожи и господа,

На сесия на ОбС през януари 2016г. към мен бяха отправени въпроси от г-н Киров, кмета на общи-
ната. Същите бяха възпроизведени в бр.3 от 11.02.2016г. на в.”Стралджански вести”.

   В дух на прозрачност и публичност предоставям настоящите отговори.

/ Целият текст с отговорите на г-н Митко Андонов можете да прочетете на сайта на Община Стралджа/



212 март 2016 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

0878951057 
ПРОДАВА

изгодно едноетажна 
къща  с допълнителни 
постройки и двор 600 
кв.м. в Стралджа на ул. 

„Иван Рилски”

ВАЖНО!!!!
Намерено  куче, немска 

овчарка, в района на ул.Хемус 
в Стралджа. За информация 
– Юлиян Сергеев, 

тел. 0899497760

ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

0030 69 80 78 51 05 
ÏÐÎÄÀÂÀ 

едноетажна къща с допъл-
нителни постройки, гараж и 
дворно място от 1580 кв. м в 
Зимница, до ж. п. гарата. Цена 
по договаряне

ОбС в Стралджа планира за 
новата година доста сериозна  
работа. В утвърденият план за 
заседанията по месеци са вклю-
чени множество документи, 
които предстои да се подгот-
вят, обсъждат и утвърждават. 
Само за януари и февруари 
вече са приети пет програми, 
стратегии, планове, които ка-
саят бъдещето на общината. На 
заседанието в края на  м.март 
съветниците ще разгледат го-
дишния доклад за изпълнение 
на ОПР 2014-2020г., отчет за 
изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда, от-
чет за изпълнение Общинската 
програма за закрила на детето 
заедно с новата за 2016г. Това 
е времето когато ще се раз-
глеждат отчетите на спортните 
клубове. Доста натоварено се 
очаква да бъде априлското за-

седание когато на вниманието 
на ОбС ще бъдат такива ва-
жни документи като  отчет за 
състоянието , управлението на 
общинската собственост, отчет 
за изпълнение на бюджет 2015, 
доклади за изпълнение годиш-
ната програма за развитие на 
читалищната дейност, отчет за 
изпълнение годишния план за 
развитие на социалните услу-
ги и прием на такъв за новата 
година, отчет на програмата 
за енергийна ефективност и 
др. Нова наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост предстои 
да бъде утвърдена през м.май. 
Второто шестмесечие е не по-
малко натоварено като тази 
година е планирано заседание и 
през м.август, който обикновено 
се приема за отпускарски. 

Ïîêàíà
Председателят на ОбС - Стралджа Живко Ангелов на основа-

ние чл.140, ал.4 от Наредба № 7 на ОбС - Стралджа за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Стралджа, поканва на 17 март 
2016г. от 15 ч. в Клуб на пенсионера - Стралджа граждани от 
всички населени места на общината, общински съветници, пред-
ставители на синдикати, бизнес организации и НПО /читалища, 
младежки, спортни и др. организации/, кметове и км. наместници 
на населени места, ръководители на училища, детски градини, 
детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на 
годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2015 г.

Утвърдената от  17-те об-
щински съветници нова струк-
тура на общинска администра-
ция узаконява  99 служители. С 
мотива да осигури оптимална 
организация на дейността на 
общината кметът Атанас Киров  
направи и оценка на въздейст-
вието на предложението си : за 
по-качествени публични услуги, 
по-ефективно използване на бю-
джетните средства. Числеността 
се запазва същата както и през 
предходната година. В обща 
администрация  ще разполагат с 
27,5 бройки като отдел „АПИО” 
ще се обслужва от 15,5 бр., а от-
дел „Бюджет и финанси” – от 9.

Îáùèíà Ñòðàëäæà ñ óòâúðäåíà ñòðóêòóðà
В специализирана адми-

нистрация обхватът ще е  по-
голям – общо 46,5 бр. В отдел 
„Местни приходи” ще работят 
15,5 служители, в отдел „ТСУ 
инвестиции и екология” – 14. 
По 5 служители ще има в отде-
лите „ИДОС” и „Хуманитарни 
дейности”. Създава се и отдел 
„Стратегическо планиране и 
проекти”, където ще работят 4 
специалисти. 

С пълно единодушие съ-
ветниците взеха решение и по 
останалите точки от дневния 
ред – за закупуване от БТК на 
две помещения находящи се 

в сградата на кметство Тама-
рино, които ще се оборудват 
като пенсионерски клуб, за 
продажба чрез публичен явен 
търг на общински имот-бивша 
автоспирка в Атолово, за про-
дажба, отново чрез търг, на ко-
лесен трактор и лек автомобил 
заведени на кметство Зимница 
и др. ОбС даде съгласието си 
за предоставяне на собстве-
ници на животновъдни обекти 
във всички населени места на 
общината общински пасища и 
мери, които не влизат в спе-
циализирания слой, отговарящ 
на критериите за допустимост 

на земеделски площи за под-
помагане. Прието беше пред-
ложението община Стралджа 
да продължи участието си като 
член на Федерацията на евро-
пейските карнавални градове/
ФЕКГ/ като представител на 
общината  във ФЕКГ да бъде 
кметът Атанас Киров. Живко 
Ангелов, председател на ОбС, 
ще бъде член на Националната 
асоциация на председателите 
на ОбС в РБългария, а Роска 
Стойкова, секретар на община-
та, ще членува  в Националната 
асоциация на секретарите на 
общини в РБългария.

Откритост в действията на 
администрацията, максимално 
доближаване до желанията за 
развитие на общината от граж-
данската общност, разумно 
планиране и реализиране на 
задачите с цел повишаване 
на тяхната ефективност при 
изпълнението- това са трите 
най-важни посоки за пости-
гане на качествени промени,   
фиксирани в Програмата за 
управление  на кмета Атанас 

Киров. При представянето на 
документа пред ОбС съвет-
ниците  бяха запознати и с 
основните задачи пред адми-
нистрацията:

- планиране и разходване на 
публичните средства, съобраз-
но изискванията за добро уп-
равление и възприетите добри 
практики на местните власти в 
страните от ЕС

- активно усвояване на евро-
пейски и национални средства 

за реализация на проекти при 
упражняване на строг контрол 
върху качеството на изпълнение 
и гарантиране на устойчивост

- реализиране на успеш-
ни форми на партньорство с 
бизнес, НПО, гражданство за 
създаване  условия за нови 
инвестиции

- ефективно управление  на 
общинската собственост

- активно партньорство с 
държавата

Програмата съдържа  и 
основните принципи за изпъл-
нение на задачите, посочват се 
5-те   основни приоритети и 
очаквани резултати.

С Програмата за управле-
ние на Атанас Киров – кмет 
на община Стралджа за ман-
дат 2015-2019 г. можете да 
се запознаете подробно на 
официалния сайт на общи-
ната. 

Ïðîãðàìàòà çà óïðàâëåíèå íà Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà 
îáùèíà Ñòðàëäæà çà ìàíäàò 2015-2019ã.

Çà êà÷åñòâåíè ïðîìåíè

Äúëãîñðî÷åí äúëã çà çàêóïóâàíå íà 
àâòîìîáèëè

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ
Кметове 

и  кметски 
наместни -
ци ,  пред -
ст авители 
на звената 
„ДСП ”  в 
Стралджа , 
Войника и 
К а м е н е ц , 
служители 
от общин-
ска админи-
страция взе-
ха участие в 
проведеното обществено обсъждане  на  намерение  на общината за 
поемане на дългосрочен общински дълг необходим за закупуване 
чрез лизинг на три броя лекотоварни автомобили за нуждите на 
звената  „Домашен социален патронаж” в община Стралджа. Док-
ладчикът Божидар Нихорлиев, зам.кмет,  запозна присъстващите 
с причините за взетото решение и необходимостта от  поемане на 
този дълг. Четирите МПС, които до момента обслужват услугата 
„ДСП”, са крайно амортизирани , периодично показват повреди , 
които носят ненужни разходи на общината. Направеният анализ 
показва , че по-целесъобразно е поемане на дълг и закупуване на 
нови леки автомобили което ще минимализира разходите по под-
дръжката им и косвено ще съдейства за подобряване обслужването 
на потребителите.  Лизингът е на стойност 62 500 лв. с годишна  
лихва от 4,3%,  период на лизинга 60 месеца,  гаранционен срок 
на автомобилите  5 години или  100 хил.км. Изборът на автомо-
билите  е съобразен с икономично изгодна работа, с европейска 
екологична норма Е6 и всички необходими съвременни системи, 
без ненужни екстри.

    Присъстващите одобриха намерението с убедеността, че дъл-
гът за закупуване на новите автомобили ще осигури и подобряване 
условията за работа на заетите в звената служители

Ìåñå÷íà ñðåùà ñ 
êìåòîâå è íàìåñòíèöè

Ïðåäïðîëåòíî çà ÷èñòîòàòà
Почистването на нерегламентирани сметища в Страл-

джа и по селата, грижа за чистотата във всяко населено 
място - в централните части, в паркове и други зелени 
площи, по улици и площади, детски кътове. Това ще бъде 
основната грижа на всички кметове и км.наместници 
през пролетните месеци, подчерта на месечната опера-
тивка кметът на общината Атанас Киров. Съобщавайки 
за разпределение на заетите по програма работници и 
мобилна група , която по график ще работи по обекти 
в селата,  той изрично напомни, че след приключване 
на дейностите ще има отговорници които да следят за 
поддържане на чистотата във всяко населено място. При 
нарушение на установените правила ще има  наказания 
с глоби. 

Ãîäèøåí ïëàí íà ÎáÑ - Ñòðàëäæà

Ðàçíîîáðàçèå íà òåìè

Ïëàòåòå è ñïåñòåòå!
Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” 

съобщава, че започна събиране на местните данъци и 
такса битови отпадъци. Платилите целия налог за го-
дината в срок  до 30 април ще ползват задължителната  
отстъпка от 5 %. 

Всеки собственик на имот и МПС може да направи 
справка за дължимия данък сгради, такса смет и данък 
МПС и по електронен път чрез страницата на общината. 
Всички собственици, притежаващи имот на терито-
рията на общината и МПС ще получат съобщения за 
размера на текущите и стари данъците и възможните 
срокове за плащане.
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Èíâåñòèöèÿ çà 70 ìëí.ëâ. â 
Êîìïðåñîðíà ñòàíöèÿ – Ëîçåíåö

Ïðåìèåð, ìèíèñòðè è 
àìåðèêàíñêèÿò ïîñëàíèê ïóñíàõà 

îáíîâåíàòà êîìïðåñîðíà ñòàíöèÿ 
"Ëîçåíåö"

Ó÷àñòèå â ïðàçíèêà âçåõà Àòàíàñ 
Êèðîâ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà 

è Äèíêà Êàðàèâàíîâà, êìåò íà 
ñ.Ëîçåíåö

КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
След проведени оперативно-издирвателни действия, 

служители от РУ Стралджа саа установени двама непъл-
нолетни, извършили кражба на телевизор от къща в село 
Зимница. Посегателството  е извършено вечерта на 3 
март, като младежите проникнали в дома на 50-годишен 
жител на селото през незаключена врата. Телевизорът, 
предмет на кражбата е предаден на разследващите от 
единия извършител и е върнат на собственика. Работата  
по случая продължава съвместно с инспектор от детска 
педагогическа стая. 

Двама мъже на 23 и 32 години са извършили кражба 
на гориво от лек автомобил в село Зимница, разкриха 
служители от РУ Стралджа. Престъпното деяние е из-
вършено през нощта срещу 6 март, като след разбиване 
капочката на резервоара е откродното около 20 литра 
дизелово гориво. В хода на разследването са установени 
извършителите. Същите са възстановили откраднатото 
количество гориво, което е  върнато на собственика по 
надлежен ред.  

Стралджански полицаи са разкрили две кражби от 
частни имоти, извършени чрез проникване през неза-
ключени врати. По този начин от къщата в село  Ире-
чеково на 23 февруари е откраднат мобилен телефон. 
В хода на разследването е установено, че деянието е 
извършено от 27-годишен жител на същото село. През 
незаключена врата на къща в село Воденичане е проник-
нал и извършил кражба и 45-годишен жител на същото 
село. Предмет на посегателството му били буркани със 
зимнина, ел. разклонители и различни видове инстру-
менти. Част от инкриминираните вещи са върнати на 
собственичката. Работата по случаите продължава.

„Звена към ДСП в Община Стралджа 2” е проектът, 
който от 1 март т.г. осигурява  работа за  40 безработни, 
които като социални асистенти  ще се грижат за 56 потре-
бители. От постъпилите 150 заявления за потребители и 
111 кандидатствали за доставчици  са оценени съответно 
148 и 109. 

След приключване на периода за подаване на докумен-
тите, оценка на кандидатите и класиране, след задължител-
ната среща между  кандидати за доставчици и потребители, 
на 1 март избраните доставчици подписаха договорите 
си за назначение. Недялка Димитрова, ръководител на 
проекта, след като поздрави всички новоназначени соци-
ални асистенти с пожелание за успешна работа,  запозна 
присъстващите с Правилника за работата им като такива 

Ãðèæà è ñèãóðíîñò
и процедурите  за реализиране на проекта. „Радвам се , че 
в общината стартира един полезен социален проект, който 
ще осигури грижа и спокойствие за не малко хора.”- поз-
драви новоназначените Атанас Киров, кмет на общината.  
При повишения интерес и сериозната необходимост на 
общината  от такива социални услуги той изрази  съжа-
лението си , че броят на назначените асистенти  е крайно 
недостатъчен  , но ресурса не позволява повече на този 
етап.  „Вярвам, че всеки от вас ще работи отговорно , с 
внимание към потребителите. Ако срещнете проблеми, 
знаете, че кабинета ми е винаги отворен. Между вас има 
опитни има и такива, които сега започват тази дейност. 
Ще има обучения, на ваше разположение е и екипа. Така 
че, на добър час и успех!” допълни г-н Киров.

Отчетното събрание 
на Сдружение”Диабет” в 
Стралджа протече изцяло 
под знака на предстоящ-
ия 10-годишен юбилей 
на организацията. Близо 

60 членове се отзоваха 
на поканата на предсе-
дателя Петранка Рах-
нева, която представи 
отчетния доклад пред 
гостите  Койка Тодорова, 

 Премиерът Бойко Борисов, мини-
стрите на енергетиката и на транс-
порта Теменужка Петкова и Ивайло 
Московски, както и американският 
посланик у нас Ерик Рубин, прерязаха  
лентата и така символично въведоха 
в експлоатация реконструираната 
компресорна станция "Лозенец" в 
землището на  Лозенец.  Станцията 
разполага с два нови газотурбинни 
компресорни агрегата и два компре-

сорни цеха. Тя е  още една стъпка към модернизацията 
на мрежата и създаване на технически възможности  за 
реализиране идеите за диверсификацията  на маршру-
тите и източниците на природен газ. Обектът струва 70 
милиона лева. 

Министрите Ивайло Московски и Теменужка Петкова, 
американският посланик в София Ерик Рубин и премиерът 
Бойко Борисов /отляво надясно/ прерязоха лентата за пуска 
на обновената компресорна станция "Лозенец"
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зам.кмет , Недялка Дими-
трова, гл.експерт отдел 
„Образование, култура, 
здравеопазване, социал-
ни дейности” и Николай 
Нейков, координатор за 
Бургаска област. През 
изминалата 2015г. сдру-
жението отчете активна 
дейност в която преоб-
ладават срещите в клуба, 
организация на здрав-
ни беседи, екскурзии,  
седмично измерване на 
кръвно налягане и кръв-
на захар, привличане на 
спонсори и дарители. 
Над 280 са диабетиците 
с измерена кръвна захар 
за периода. Полезни са 
даренията на тест ленти 
от фирми-спонсори. На 
събранието имаше пред-

ставител на дистрибутор-
ска фирма, който подари 
глюкомери, направи и 
поредни измервания на 
кръвна захар на всички 
присъстващи, отговори 
на зададени въпроси. 
Приети бяха Стратегия 
за развитие 2016-2020г. и  
план за работата през но-
вата година, който е обо-
гатен със събития пос-
ветени на предстоящата 
годишнина. От името на 
кмета на общината Кой-
ка Тодорова, зам.кмет, 
поздрави присъстващите, 
изрази готовността на 
общинското ръководство 
да подпомага клуба, да 
съдейства за стимулиращ 
организационен живот.
Като председател Пет-

ранка Рахнева се налага с 
добрите организационни 
качества, грижа за всеки 
от членовете. През 2015г. 
тя взе участие в тема-

тични Международни 
срещи в Бургас и Нова 
Загора, което помогна за 
разширяване контактите 
на дружеството.
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Àç îáè÷àì Áúëãàðèÿ!
Вълнуващото тържество под мотото „Аз обичам 

България“, с което се представиха учениците от VI б и 
VI в клас при в СОУ“П.К.Яворов“ гр. Стралджа трог-
на присъстващите родители и учители. Използвайки 
интерактивната дъска пред гостите оживяха образите 
на незабравимите българи – Аспарух, Паисий, Левски, 
Ботев. Учениците се надпреварваха със знания за роди-
ната, разказаха за символите на България, нарисуваха 
българското знаме, звучаха стиховете на Вазов „Аз съм 
българче“. Шестокласниците заредиха с много патрио-
тични чувства всички гости като изпяха песента „Вятър 
ечи, Балкан стене“. Развълнувана госпожа Маринова, 
директор на училището, отправи пожелание към учени-
ците да продължат да пазят и ценят всичко българско.

Симона  Георгиева  ученичка  от  XII клас  при 
СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа спечели своята  нова 
награда – първо място Националния конкурс за литера-
турно творчество и визуални компютърни изкуства на 
тема"Любовта в нас", Варна 2016 г. Конкурсът се провеж-
да под патронажа на кмета на Варна - Иван Портних и е 
включен в Националния календар на МОН за извънкласни 
и извънучилищни дейности. Организира се ежегодно от 
Общински детски комплекс - Варна, със съдействието на 
сдружение "Литературно общество - Варна".

Презентацията на дванадесетокласничката бе отличена 
най-високо  сред постъпилите 108 компютърни рисунки 
и 42 мултимедийни презентации на 135 участници от 28 
населени места.

Ïðåñòèæíà íàãðàäà îò íàöèîíàëåí êîíêóðñ

На 7 март 2016г. в Страл-
джа се проведе поредния 
информационен семинар 
по проект за подготвител-
ни дейности по подмярка 
19.1.”Помощ за подготви-

телни дейности” на мярка 
19 „Водено от общностите 
местно развитие” на ПРСР 
2014-2020г. съфинансира-
на от Европейския земе-
делски фонд за развитие 

на селските райони. Това 
е петото поред информа-
ционно мероприятие на 
територията на общината, 
след тези в селата  Зим-
ница, Лозенец и Каме-

Èíôîðìàöèîíåí 
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нец и гр. Стралджа. 
Семинарът  беше 
предназначен  за 
публичния сектор. 
В него взеха учас-
тие  Атанас Киров, 
кмет на общината 
и неговите замест-
ници Иван Иванов, 
Койка  Тодорова , 
Божидар Нихорли-
ев, секретаря Роска 
Стойкова, кметове 
и км.наместници, 
представители на 
общинска админи-
страция. 
Презентацията на 

тема „Същност и 
значение на подхода 
водено от общности-
те местно развитие 

Във връзка с предоставя-
не на общински земеделски 
мери и пасища  на живот-
новъди  и в изпълнение 
Правилника  и закона за 
предоставяне на общин-
ските мери и пасища  в 
общината беше проведена 
среща със собственици на 
животновъдни ферми на 
която присъстваха кмета 
на общината Атанас Ки-
ров, неговите заместници 
Божидар Нихорлиев и Иван 
Иванов. 
Коментар  по изпъл-

нението на документите 
и сроковете  за стопан-
ската 2016/17г. направи 
Мая Димова, нач.отдел 
„ИДОС”. Тя информира 
присъстващите за всичко, 
което на този етап общи-
ната е изпълнила съгласно 
закона с допълнението че 
обявените пасища и мери в 
много населени места няма 
да бъдат достатъчни, ще се 
предоставят и захрастени 
такива  с преференции за 
ползвателите / без наем 
първата година/. За пореден 
път беше обяснено кои са 
правоимащите и на какви  
условия трябва да отгова-
рят, за да получат разпреде-
ление на общински пасища 
и мери, на каква база ще 
става разпределението за 

следващите пет години, 
кога се налага корекция 
на сключените договори и 
контрол по изпълнението 
им.

    Срещата продължи с 
активен диалог и обсъжда-
не на конкретни въпроси.

     „Провеждаме тази 
среща, за да потвърдим 
желанието на общината 
разпределението на па-
сищата и мерите да става 
изключително прозрачно. 
Ще направим възможното 
да удовлетворим жела-
нието и потребностите на 
животновъдите. Знаем от-
говорностите си като пред-
ставители на държавата, 
ще следваме изпълнението 
на закона с готовност да 
решаваме заедно местните 
проблеми. Тук е ролята и 
отговорността на всеки от 
кметовете и км.наместници 
от които аз очаквам актив-
но съдействие и помощ към 
всеки от животновъдите.”, 
подчерта в края на срещата 
г-н Киров напомняйки на 
присъстващите, че кабине-
тът му е отворен за всеки, 
който иска да сподели въ-
проси свързани с ползване-
то на общинските пасища и 
мери и въобще с развитието 
на земеделието на терито-
рията на общината.

Ñðåùà ñ æèâîòíîâúäè

на територията на общи-
на Стралджа, създаване 
на Местна инициативна 
група и подготовка на 
Стратегия за водене от 
общностите местно раз-
витие” обхвана редица въ-
проси, които предизвика-
ха интереса на присъства-
щите. Семинар на същата 
тема беше проведен на 
02.03.2016г. за предста-
вителите на нестопанския 
сектор, а на 11.03.2016г. 
такъв предстои и за сто-
панския сектор. През 
м.септември м.г. общи-
ната, ИБЦ и ЗПП ”Начало 
93” създадоха  публич-
но-частно партньорство, 
за да кандидатстват по 
мярка 19.1 пред Минис-
терство на земеделието 
и храните. Тристранни-
ят подписан договор от 
началото на м.декември 
включва земеделското 

министерство, ДФЗ и 
община Стралджа и касае 
извършване дейности по 
проекта. Като последица 
от всичко това са и ин-
формационните срещи, 
семинари, конференции 
с оглед  информация за 
местното развитие, пред-
стоящото създаване на 
МИГ Стралджа, както и 
Стратегията за Водено 
от общностите местно 
развитие с финансов ре-
сурс около 2 млн.лв., с 
която ще се кандидатства 
за одобрение пред МЗХ.
В последвалия разго-

вор бяха изяснени въ-
проси за същността на   
МИГ, участници в нея, 
структура, цели, обхват, 
дейности, управително 
тяло, финансов ресурс, 
позициониране на про-
ектните предложения и 
др.
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Íîâ ïðîåêò îñèãóðÿâà 
çàåòîñò çà òðàéíî áåçðàáîòíè
Община Стралджа кан-

дидатства по проект „Обу-
чение и заетост на младите 
хора”, финансиран от ОП 
”Развитие на човешките 
ресурси”, за създаване вре-
менна заетост на трайно 
безработни лица на възраст 
до 29 години. Утвърдените 
76 младежи са насочени 
в дейности като чистота, 
поддържане на обществени 
сгради, улици и пътища, 
озеленяване, поддържане 
на тревни площи, градинки 
и гробищни паркове. По съ-
щата програма са назначени 
и 12 наставници, които ще 
се занимават с организация-
та и обучението на наетите 
млади хора. 
Продължителността на 

проекта е 6 месеца, счита-

но от 1 март като заетите 
ще получават минимална 
работна заплата. След про-
цедурата по подготовка 
на документите в първия 
ден на март младите хора  

получиха договорите за  
назначението  по програ-
мата. Осъществена беше  
първата среща с настой-
ниците и ръководството 
на общината. "Очаквам 

от всички вас да бъдете 
максимално отговорни 
към работата, да проявите 
съзнателност, дисциплина 
и умения да се справите с 
поставените задачи." каза 

в обръщението си кмета на 
общината Атанас Киров, 
който припомни, че про-
ектът на община Стралджа 
е с най-голям брой млади 
хора в областта, които 

получават възможност за 
работа. Това потвърди и 
зам. кмета Иван Иванов: 
"Ако общината се справи 
без проблеми с този про-
ект, ако всеки от вас работи 
съвестно и отговорно и 
постигнем добри резулта-
ти ще можем да се надя-
ваме и на други подобни 
проекти",каза той.
Ръководството на общи-

ната ще работи активно за 
създаване на временна зае-
тост освен за младите хора 
така и за лица в активна 
трудоспособна възраст. Ще 
се търсят възможности по 
оперативните програми и 
за осигуряване работа на 
хора в предпенсионна въз-
раст, които са най-уязвими 
на пазара на труда.

И през 2016 г. един 
от членовете на младо 
семейство с ипотечен 
кредит може да нама-
ли сумата от годишните 
данъчни основи с лихве-
ните плащания по заема 
през годината. Данъчно-
то облекчение за млади 
семейства дава възмож-
ност да се приспаднат 
от сумата от годишните 
данъчни основи лихвени-
те плащания по ипотечен 
кредит за закупуване на 
жилище. Приспадане-
то от данъчната основа 
означава, че със сумата, 
платена за лихви по ипо-
течен кредит, се намалява 
сборът от всички доходи 
на физическото лице, а не 
дължимият данък. 
От началото на го-

дината до момента над 
18 семейства от Ямбол 
са поискали да намалят 
данъчната си основа. 
За страната 728 млади 
семейства са подали до-
кументи, за да намалят 
данъчната си основа с 
2,220 млн. лв., платени за 
лихви по ипотечните им 
кредити. За цялата мина-
ла година облекчението 

за ипотечни кредити е 
ползвано от 5500 семей-
ства, като те са извадили 
общо 17 млн. лв. от да-
нъчните си основи.
За да се ползва данъч-

ното облекчение, едно-
временно трябва да са на-
лице следните условия:

• договорът за ипотеч-
ния кредит да е сключен 
от данъчно задълженото 
лице и/или от съпруг/а, с 
който/която имат склю-
чен граждански брак;

• данъчно задълженото 
лице и/или съпругът/ата 
не са навършили 35-го-
дишна възраст към датата 
на сключване на договора 
за ипотечен кредит;

• ипотекираното жи-
лище е единствено жили-
ще за семейството през 
годината.

• Задължително ус-
ловие за ползване на 
данъчното облекчение 
е данъчно задължено-
то лице да представи 
писмена декларация от 
съпруга/та, че няма да 
ползва данъчното облек-
чение за същата година.
Всички тези обстоя-

телства и условия се де-

кларират от лицето в 
Приложение № 10 на 
годишната данъчна де-
кларация за облагане на 
доходите на физическите 
лица за 2015 г.
Облекчението може 

да се ползва от местни 
физически лица, както 
и от чуждестранни фи-
зически лица, устано-
вени за данъчни цели 
в държава – членка на 
Европейския съюз или в 
друга държава – страна 
по Споразумението за 
Европейското икономи-
ческо пространство, за 
направени през годината 
лихвени плащания по 
първите 100 000 лв. от 
главницата по ипотечен 
кредит.
Данъчното облекче-

ние се ползва само с 
подаване на годишна 
данъчна декларация, към 
която се прилага доку-
мент, издаден от банката 
кредитозаемател, удос-
товеряващ размера на 
направените през годи-
ната лихвени плащания 
по първите 100 000 лв. от 
главницата на ипотечния 
кредит за закупуване на 

жилище.
Най-лесно подаването 

на годишната декларация 
за облагане на доходите 
става по електронен път 
с ПИК или подписана 
с електронен подпис. 
Данъчните декларации 
могат също да се изпра-
тят по пощата или да се 
подадат на място в някои 
пощенски станции, къ-
дето директно ще бъде 
издаден входящ номер. 
Декларацията може да 
се подаде и лично в офис 
на НАП.
Срокът за подаване 

на годишните данъчни 
декларации за облагане 
на доходите изтича на 3 
май 2016 г., като в същия 
срок трябва да бъде зап-
латен и дължимия данък 
за довнасяне. 
Повече информация 

за декларирането и пла-
щането на данъци и оси-
гуровки има на сайта 
на НАП www.nap.bg. 
Телефонни консултации 
се правят на цената на 
градски разговор в кол 
центъра на приходната 
агенция. Номерът е 0700 
18 700.  

Äëúæíèöè ñìå íà 
ìëàäèòå õîðà!
Îáùèíñêè ïëàí çà ìëàäåæòà â Ñòðàëäæà
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за 

да осигурим европейското развитие на България! С категорич-
ността на това твърдение общинските съветници в Стралджа 
утвърдиха новия Общински план за развитие на младежта. 
Документът за годишно планиране на младежката политика на 
местно ниво  е разработен в изпълнение Закона за младежта 
спазвайки приоритетите в Националната стратегия за младежта 
2012-2020 г. Като инструмент за изпълнение на общинската и 
национална политика за младите хора  планът  е насочен изцяло 
към създаване благоприятни условия  за обучение, социално и 
личностно реализиране на младите , за участието им в общест-
вения и икономически живот, за приобщаването им  към упра-
влението на местно, областно и национално ниво. Документът 
има за цел да осигури възможности  за предоставяне услуги за 
развитие на младежта, да организира младежко доброволчество 
, да кандидатства за финансиране от програми на МОН, Ми-
нистерство на младежта и спорта и по Европейски програми.

    Документът включва един сериозен анализ на предизви-
кателствата пред младежта в общината с конкретна характе-
ристика:

- броят на младите хора в общината – 2339 е в съотношение 
мъже – жени: 1230-1109

- родените през 2015г. са 153, починалите – 303
- за миналата година са сключени 17 брака / с 6 по-малко от 

2014г./
- в общинските училища се обучават – 1184 ученика /при 

брой през миналата година – 1201/ 
- на територията на общината има изградени две младежки 

НПО
- през 2015г. общината е реализирала само два проекта за 

безработни лица: НП „От социални помощи към осигуряване 
на заетост”- от 33 наети, 3-ма са младежи, Регионална програма 
за заетост – от 15, двама са младежи

- възможности за практикуване на спорт – футбол, плуване, 
спортна стрелба, волейбол, бридж

Приоритети и цели за провеждане на общинска политика 
за младежта: насърчаване партньорството на младежите за 
участие в обществения живот, задоволяване потребностите 
на младите хора от образование, здравни и социални услуги, 
културна дейност, спорт.

Дейностите, чрез които общината има намерение да постигне 
целите включват  отбелязване на различни празници, органи-
зация на срещи, дискусии, кампании по превенция на рисково 
поведение, участие в общински мероприятия, привличане на 
млади хора в реализация на проекти, тренингови обучения, 
спортни празници и др.

Одобрявайки новия Общински план за развитие кметът на 
общината Атанас Киров изрази необходимостта от подготовка 
и реализация на Общинска стратегия за работа с младите хора 
и наблегна, че  в тази връзка предстои  още много работа: „Ние 
сме в дълг към младите хора. И това което предстои да напра-
вим трябва да се конкретизира, обогатява, разнообразява, за да 
постигнем ефекта – задържане на младите хора в родния край, 
осигуряване на условия които да мотивират момичетата и мом-
четата да предпочитат Стралджа пред по-големите градове”.

ÍÀÏ ßìáîë âðúùà äàíúöè íà ìëàäè 
ñåìåéñòâà ñ èïîòå÷åí êðåäèò
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Òðåòè ìàðò â Ñòðàëäæà

Êîëåíè÷à ïðåä òåá, Áúëãàðèéî!
Êðàñîòà è ðàäîñò â äåòñêèòå ãðàäèíè
М а л к и т е 

палавници от 
детските гра-
дини в общи-
ната участваха 
в красиви пър-
вомартенски 
тържества. Ор-
ганизирани  с 
много любов от 
учителите те се 
превърнаха в празници на радостта и очакване на про-
летта. С песни, танци и стихотворения малките нарису-
ваха чувствата и вълненията си, изпяха най-красивите 
пролетни песни, танцуваха, а стиховете за баба Марта  
бяха истинско предизвикателство за малките. Във всяка 
детска градина най-чаканият гост беше баба Марта, 
която върза мартенички на малки и големи.

Íàãðàäè çà ìàéñòîðñòâî
Кукерите от Зимница, Стралджа и Първенец доба-

виха нови награди към архива си. Участието в Нацио-
налния маскараден празник „Кукерландия” Ямбол за 
представителите на Зимница и Първенец се измерва с 
нови отличия и аплодисменти на публиката. Заслуже-
ни награди спечелиха стралджанци и зимничани и от 
кукерския празник на Бояново. Нови доказателства за 
красотата на местния обичай, за богатството на гугли 
и капашони, за майсторството в представяне на тради-
цията. Браво!

 
Èçëîæáà

Децата  от 
клуб  "Млад 
п р и я т е л  н а 
книгата" при 
библиотека  - 
Стралджа под-
редиха изложба 
с посвещение 
на Национал-
ния  празник 
на  България . 

Темата "Трети март" присъства на рисунките,които 
подготвиха. За свободата бяха стиховете, които декла-
мираха. "Ако нямаше Трети март, нямаше да живеем 
днес в нашата България, нямаше да пишем на родната 
кирилица, нямаше да очакваме новия Великден, нямаше 
да бъдем себе си!", написаха малките читатели.
 
Çà ñâîáîäàòà
Ка к т о  в 

С т р а л д ж а 
така и по се-
лата за 3 март 
бяха органи-
зирани тър-
жества с по-
чит и призна-
телност към 
падналите за 
свободата герои на България. Със слова за величието и 
подвига на руси и опълченци, за значението на датата 
3 март , за миналото и настоящето на родината, за при-
знателността на поколенията, с венци пред паметните 
плочи, с минутка мълчание на колене. Трети март, На-
ционалният празник на България в Зимница и Водени-
чане, в Лозенец и Войника, в Правдино и Първенец...

Ñ óñåùàíå çà ïðîëåò
Над 60 марте-

нички изработи-
ха  с  много  лю-
бов, търпение и 
сръчност децата 
от  ЦСРИ - Страл-
джа.  С помощта 
на   трудотерапевта 
Стоянка Георгиева 
и останалите спе-

циалисти от социалния център всяка мартеничка  се 
превърна в истинско произведение на детското изкуство. 
С  най-топли пролетни  пожелания малките и талант-
ливи деца подариха червено-белите предвестници на 
пролетта на потребителите от ДВУИ Маленово.

С камбанният звън на 
храм „Св. Архангел Ми-
хаил” в Стралджа започна  
Трети март, Денят на Ос-
вобождението на България, 
Денят на саможертвата, 
Националният празник на 
родината. Свещениците Ди-
митър и Виталий отслужиха 
благодарствен молебен за 
загиналите в паметния ден. 

Площадът в общинския 
център се огласи от въз-
рожденски песни. Според 
предварителната програма 
кметът на общината Атанас 
Киров и председателят на 
ОбС Живко Ангелов , съвет-
ници, множество граждани 
първо се отправиха към Ис-
торическия музей в града, 
където разгледаха тематич-
ната изложба по повод праз-
ника. „Датата Трети март 
е повратна в българската 
история, защото ражда сво-
бодата на България. Днес, 
когато някой се опитват да 
променят историята ни и да 
внушат, че българи и турци 
са съжителствали 5 века, не 
трябва да се страхуваме да 
наричаме времето преди 3 
март с истинското име, така 
както патриархът на бъл-
гарската литература Иван 
Вазов го е определил – под 
игото.”, каза в празничната 
си беседа Снежана Вълкова, 
директор на музея. Тя изра-
зи всеобщото мнение, че 3 
март 1878г. е въплъщение 
на едно начало, възкресе-

ние на един народ, разказа 
за подвизите при Шипка 
и Шейново, при Плевен и 
Ст.Загора, проследи ета-
пите на Руско –турската 
освободителна война, за да 
завърши призивно:”Народ, 
който забравя миналото си, 
няма бъдеще! Да помним, 
да знаем!”

Минути по-късно мно-
жеството спря пред памет-
ника на Трета българска 
армия. Венци на призна-
телност поднесоха Атанас 
Киров, кмет на общината, 
представители на партия 
ГЕРБ и на ОбС на БСП. В 
едноминутно мълчание и 
на колене участниците в 
празника почетоха паметта 
на загиналите.

Трети март е символ на 
една вяра, на една надежда, 
края на едно робство, нача-
лото на безгранична радост. 

Стралджанци помнят и 
почитат „тоз ден славен”. 
В името на свободата, в 
знак на признателност към 
героите, на площада тър-
жествено бяха издигнати 
знамената на РБългария, 
на общината и на ЕС. С 
тържествено слово кметът 
на общината Атанас Ки-
ров поздрави множеството 
припомняйки, че Трети 
март е ден на историята, на 
славата, на признателнос-
тта. Той обърна внимание 
на факта, че  Стралджа 
свързва Освобождението с 
името на Захария Господи-
нов – опълченецът от Ру-
ско-турската освободителна 
война, сражавал се в четата 
на кап. Райчо, участник в 
народоосвободителните 
борби в още не малко битки. 
Този доблестен мъж, родом 
от Сливен, след Освобож-

дението се установява да 
живее в Стралджа,където 
свършва и земния му път. 
Г-н Киров потвърди готов-
ността си  като кмет и в 
изпълнение на своя граж-
дански и морален дълг, в 
името на българщината  да 
се погрижи за освежаване и 
поддържане паметната пло-
ча на дядо Захария. „В този 
ден вълнението на всички 
ни е обяснимо. Израснах 
с филмите за борбите на 
нашия народ за свобода. 
Мечтал съм да имам син, за 
да го науча колко героизъм 
има в нашата история.  Нека 
всички бъдем горди българи 
и достойни наследници на 
нашето минало!”, добави 
той.

Празникът продължи с 
участието на деца от СОУ 
”П. Яворов” които изпъл-
ниха възторжено рецитал и 
възрожденски песни. 

В денят на саможертва-
та стралджанци посетиха  
паметника на опълченеца 
Захария Господинов. Под-
несените цветя изразиха 
почитта и уважението към 
смелия и достоен българин. 
Свещениците отслужиха за-
упокойна молитва. С венец 
и цветя бе обкичен и па-
метника на Панайот Хитов, 
хайдутин, революционер и 
четнически войвода, свър-
зал името си със Стралджа 
защитавайки местното по-
робено население.

Възторжено и  родолюбиво 
– така може да се определи тър-
жеството , организирано от клуб 
„Дълголетие” Стралджа в чест на 
3 март, Националния празник на 
България. Не бяха един и двама 
желаещите да се включат в праз-
ника. Патетичният тон наложи Ге-
орги Александров, който разказа 
за боевете при Шипка, Шейново 
и Стара Загора, обърна внимание 
върху невероятните  примери на 
героизъм от страна на руси и оп-
ълченци. Като трогателно допъл-
нение дойде разказът на Любка 
Александрова за  петвековните 
мъчения на българите, за писмото 
отнесено в Петроград до руския 
цар с молба за освобождение от 
робството. Сълзи в очите на мно-
зина предизвика припомнянето 
на песента „Жалба пише жална 
България”. Всички по-нататък по-
деха патриотичните песни, които 
вълнуват всяко българско сърце.

Само дни след Трети март 

пенсионерския клуб се огласи от 
настроението на домакините от 
Стралджа  и гостите от  Джинот. 
Председателите на пенсионер-
ските клубове Донка Жечева и 
Николина Филипова поднесоха 
поздравления към всички жени. 
В стихотворна форма бяха кра-
сивите пожелания на Георги 
Александров от името на мъжете. 
При пълна тишина джинотки по-
казаха драматизация на песента 
„Три синджира роби”. Страл-
джанки отвърнаха с оригинално 
представяне на международна 
дамска делегация. Българка, гър-
киня, туркиня, рускиня, индийка 
представиха носиите, песните, 
танците си. Смесиха се ритмите 
на ръченица и сиртаки, казачок 
и кючек. Ръкоплясканията дълго 
не секваха. Изключителен инте-
рес предизвика и кулинарната 
изложба която за пореден път 
доказа майсторството на жените 
от стралджанския край.

Ñðåùè çà ãîðäîñò è íàñòðîåíèå
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ÄÀ ÍÀÏÈØÅÌ 
ÍÎÂÀÒÀ ÈÑÒÎÐÈßÍÎÂÀÒÀ ÈÑÒÎÐÈß

Атанас СИМЕОНОВ е роден на 24 май 1947г. в Ло-
зенец. Основното си образование получава в родното 
село, продължава да учи в София, техникум по меха-
нотехника. Трудовият си път започва в МК ”Креми-
ковци” където 10г. е механик на металообработващи  
агрегати. Продължава да работи в издателство на 
БЗНС, две години се  труди в  СССР в областта на 
строителството и вътрешната архитектура. След-
ват 6,5 г. в Африка където е механик сондажни апара-
тури. Животът го отхвърля в САЩ през следващите 
три години, където работи  във военно- промишлен 
комплекс. Завръщайки се в София се посвещава на 
частна търговия, открива свой магазин за ядки, сушени 
плодове, мед и подправки.  Има две дъщери и 3 внука.
От 8 години е в родното си и обично село Лозенец, 

където 10 г. по-рано  построява къща. Занимава се с 
пчеларство. Посвещава голяма част от пенсионерско-
то време  в съзерцаване на природата, възпроизвежда-
не на стари занаяти. Колекционер на вещи с история. 
Ценител на народния фолклор. Естет. Обича да чете, 
разказва сладкодумно, образно, с богат и красив речник.

Åäíà çàáðàâåíà ëåãåíäà  

Òàéíèòå íà Ñèãìåíñêèÿ ãüîë
Кайнарджата – в тази 

местност край с. Сигмен /
дн.Лозенец/ се събирахме 
около обяд ние, селските 
деца, да напоим добитъка в 
единствената наблизо локва 
подхранвана от подпочвени 
води. Използвахме повода 
да си починем под сенки-
те на вековните брести. 
Тук утолявахме жаждата 
си, пълнехме манерките 
от едва църцорещия през 
брезова кора извор. От това 
живописно място имам 
интересен спомен за една 
позабравена легенда.

…Облегнат на ударено 
от гръм дърво, с побеляла 
вече брада и пожълтели 
от тютюна мустаци, бай 
Митьо Чакмака жадно сму-
чеше от току що  запалена-
та с прахан лула. Тънката 
струйка дим се издигаше 
бавно нагоре и замъгля-
ваше погледа му преди да 
започне интересния раз-
каз. Преди много години 
бай Митьо бил потомствен 
овчар, много чул и видял 
и имал какво да сподели. 
Друг негов побратим му 
разказвал от къде иде во-
дата, която от незапомнени 
времена пълни сигменския 
гьол. Това беше голямо 
пространство, докъдето ти 
очите видят, пълно с вода 

и буйна блатиста растител-
ност, с изобилие от различ-
ни водоплаващи птици и 
гъмжило от риба. Тук хора-
та идвали с рибарските си 
мрежи да ловуват на воля и 
без ограничения. Кръстей-
ки се отправяли благодар-
ност към всевишния за този 
щедър дар, който никога не 
ги оставял гладни. Появил 
се през тези времена от 
някъде възрастен овчар с 
обрулено от вятъра  с цвят 
на пшеничено зърно лице. 
Цанил се в селото за чирак 
и всеки ден подкарвал ста-
дото към близките пасища. 
Когато си събирали стадата 
за пладнуване чобаните 
отваряли винаги приказка  
за селските моми. Петър, 
така се казвал пришълеца, 
друга тема отварял. Все 

за изгубената си овчарска 
тояга говорел. Споделял как 
я изпуснал в Каябашкото 
блато като чиракувал по 
тамошните места. Дълго 
време я търсил, но дори на 
следа не попадал. Слушали 
го с интерес нашенските ов-
чари, споглеждали се мно-
гозначително, докато извед-
нъж се сетили. Бай Иван, 
един от най-възрастните, се 
похвалил, че намерил много 
стар и угнил кривак докато 
пасял стадото си хей там, 
при извора на Кайнарджа-
та край Сигмен. Грейнали 
очите на другоселеца при 
тази вест. Не минало много 
време и той се сдобил най-
сетне с изгубения кривак, а 
бай Иван в замяна получил 
тлъсто шарено агне. Само 
няколко дни по-късно всич-

ки от Сигмен и околните 
села научили за тайната на 
пришълеца. В единия край 
на овчарската си тояга той 
криел жълтиците  с които 
му плащали за чиракуване-
то. Изпускайки я в Каябаш, 
той загубил и имането си, 
за да го открие чак в Сиг-
менския гьол. Явно об-
разувалия се земетръсен 
разлом и буйно течащата с 
голям напор вода, довлякла 
без усилия  гегата заедно с 
голямо количество горска 
шума. Късмет имал чове-
кът, че все пак някой открил 
и съхранил тоягата.

А животворната влага 
благодатно и обилно все 
така напоявала Сигменския 
гьол. И от незапомнени 
времена  под въздейст-
вие на природните сили 
голямата водна площ и 
диворастяща растителност 
се превръщат в райско мяс-
то и за животинския свят. 
Последователно гниещата 
опадала зелена маса след 
самозапалване действала 
като термален регулатор за 
естествения водоем. След 
намесата на човешкия фак-
тор като че ли тук, край 
Кайнарджата, дивата при-
рода и цивилизацията си 
даваха среща. И събуждаха 
в съзнанието ми мои далеч-
ни детски спомени.

Â êðàñèâèÿ ñâÿò íà äåòñòâîòî
…Дядо беше качил рибарските си такъми  в каруцата 

и търпеливо чакаше да седна до него  и да потеглим към 
отдавна обещано приключение. Скрибуцайки напевно 
каручката си пробиваше път  между селските ниви с 
коноп, царевица и слънчоглед. Когато преминахме през 
Гьолския мост стремително се спуснахме по наклона към 
безкрайната водна шир осеяна със зеленина. От далеч се 
чуваше гласът на природата. Стар жабок с прегракнал 
глас зовеше своята любима на жабешки любовен танц, 
дългогодишни щъркели ритмично потапяха главите си във 
водата да търсят поредната жертва, диви патици нежно 
подканваха своите пухкави мъници към буйната безопасна 
растителност, приклекнала зад храстите изгладняла лисица 
дебнеше отдалечаващото се ято диви кокошки… 

    Нещо се пречупи в мен. Наблюдавах красивата при-
родна картина и сетивата ми ликуваха. Душата ми пре-
ливаше от непознати чувства. Същевременно получавах 
и първия си урок по оцеляване. Разбирах, че в природата 
действа само един закон: по-силния изяжда по-слабия.  
Още не бях чел трудовете на Дарвин за произхода на 
видовете  и може би затова не можех да си обясня емо-
ционалното състояние, което ме плени.

   Спряхме сред преливащата от звуци пустош. Като че ли 
невидима ръка на художник с неподправена точност беше 
възпроизвела вълшебната гледка. Дядо нарами серкмето и 
се отправи към близките папури. Още не бях се наситил 
на гледката когато той за втори път замяташе, а в кофата 
вече подскачаха няколко диви шарани…

През дългите зимни вечери, когато виелицата не ти 
дава да си покажеш и носа навън, а вятърът безмилостно 
шиба и свири в клоните на близките дървета, притихнали 
покрай огнището бабите разказваха спомени за Гьолската 
бога и изгубения природен дар край Сигмен. Внуците 
жадно попиваха разказите унесени в сладката дрямка. 
За да може и днес да има кой да напомня за онези стари 
позабравени легенди.

Атанас СИМЕОНОВ, Лозенец 

Ñòàíèñëàâ Ìàðàøêè  ñ ïúðâà íàãðàäà îò êîíêóðñ â Ñèëèñòðà

ÌÈËÓÂÊÀ
След зимата мрачна и скрежно сурова
без помен от ласка и лъч топлина,
съгряван от пролетна нежна обнова,
погалих морето подобно жена.
Ей тъй го направих, дори без да зная
защо се поддадох на странен импулс…
И в някаква пролетна , нежна омая
то сякаш потрепна, забързало пулс.
То сякаш ме лизна с вълни оживели
тъй както докосва се мъж с порив нов…
И сякаш безкрайните морски предели
към мене пристъпиха в знак на любов.
А после си тръгнах и всъщност тогава
милувката  спомен бе само най-скъп…
Но както тъй често в живота ни става
морето- любима видя моя гръб.
Поех, без да мисля, че някой тук мами.
заминах спокоен и с ведро сърце.
Но нещо ме сепна:

- Цунами! Цунами! –
крещяха отвсякъде с жълто лице
и в паника луда внезапно обзети,
вред тичаха хора в крайморския ден,
от страх да не бъдат трагично залети,
защото морето вървеше след мен.
Неволно затичах, но то ме застигна
и тъй по-голяма беля сторих в миг,
че мощна вълна изведнъж се издигна
и страшно погълна и хора, и вик.
И почна душата ми да проумява
това, дето всъщност отдавна се знай:
любов ли е, даже и морска такава,
тя винаги носи разруха и край.
И как лекомислено да я забравиш?
О, не! 
Невъзможно е 
тя да се спре.
Не може ей просто така да оставиш
жената, чиято  любов е море.

Петнадесетото издание 
на конкурса "Любовта е 
пиянство или пиянство 
от любов" отново събра в 
Силистра лауреати и по-
читатели на поетичното 
изкуство. Тържествено-
то отчитане на резул-
татите от благородното 
състезание се състоя на 
26.02.2016 г. в заседа-
телната зала на община 

Силистра. Специално за 
събитието дойдоха кме-
тът на дунавския град 
д-р Юлиян Йорданов, 
г-жа Денка Михайлова - 
зам.кмет "Хуманитарни 
дейности" , г-жа Цветана 
Игнатова - н-к отдел "Кул-
тура", както и членове на 
литературно сдружение 
"Реката и приятели".Жури 
в състав Любен Дашев 

- председа-
тел и члено-
ве  Галина 
Маринова 
и Мариана 
Стоянова 
при съди -
ха  първа 
награда на 
Станислав 
Марашки 
за  стихо -
творението 
"Милувка", 
а втората и 
третата на-
града граб-
наха съот-
ветно Нина 
Чилиянска 
от Плевен 

и Николай Дялков от То-
половград. Специалната 
награда на литературно 
сдружение "Реката и при-
ятели" получи Милена 
Белчева от Варна.

"Когато пътувах към 
Силистра видях от про-
зореца на автобуса една 
овощна градина, а сред 
нея  - кладенец .  Беше 
очевидно,че наоколо няма 

изградена водопренос-
на мрежа, но човешкият 
гений, настойчивост и 
жажда за оцеляване бяха 
намерили начин ,за да 
съживят пустеещата гра-
дина.Поезията е също 

такъв кладенец,който 
може да даде живот и 
на най- потискащата ду-
ховна пустош", каза Ста-
нислав Марашки след 
връчване на наградата. 
По общо мнение на жу-

рито и организаторите 
тази година конкурсът 
е бил изключително си-
лен, но въпреки всичко 
мненията за присъждане 
на първата награда били 
единодушни.
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В цялата община детски 
градини и училища, чита-
лища и кметства организи-
раха прекрасни, вълнува-
щи празници с посвещение 
на 8 март, Денят на жената. 
За нея, майката, бяха изре-
чени най-красивите слова. 
С обич, с благодарност, 
с уважение. Защото тя е 

тази, която създава живота.
В ЦДГ ”М. Рубенова” 

малките очароваха май-
ките си със стихове, песни 
, танци и цвете с целув-
ка за мама. Прекрасни 
бяха  малките танцьори 
от ЦДГ”Здравец”. Въл-
нуващо беше тържество-
то и в детските градини 

на Зимница, Лозенец. В 
СОУ ”П. Яворов” всеки 
клас беше оригинален 
по своему. В Поляна по-
млади и възрастни жени 
се събраха заедно , за да 
празнуват. В Правдино и 
Тамарино  организираха и 
конкурси. Във Воденича-
не жените посрещнаха с 

радост поздравлението на 
кмета Милен Ангелов.  В 
Джинот се веселиха така 
както си знаят. В Недялско 
поздравления  поднесе 
Дора  Йорданова. Праз-
ненства имаше в Зимница 
и Иречеково, в Маленово 
и Саранско, в Чарда  и 
Люлин …

Àëüîøà ËÓÆÅÖÊÈ, ïðåäñåäàòåë íà ÎÑ íà ÁÔÑ:

Альоша ЛУЖЕЦКИ е роден на 21 юни 
1966г. в Ямбол. Средното си образование 
завършва  в Стралджа през 1983г. в тогаваш-
ното ЕСПУ. Висше образование завършва в 
Национална спортна академия с първа специ-
алност „Спортен мениджмънт”. Трудовата 
си биография започва със собствен бизнес. 
Преди десет години  получава назначение 
като председател на ОС на БФС където 
работи и до момента.
Активно спортува  най-вече футбол.
Семеен. Има син и дъщеря.

- Г-н Лужецки, какви са 
новините за Стралджа от 
старта на новия футболен 
сезон на А и В областна 
футболна група?

- Пролетният полусезон 
на областното първенство 
-мъже, А и В група, стартира 
на 12 март. В „А” областна 
група са включени 12 от-
бора, в „В” областна група 
те са 9. На този етап все 
още не е изяснено състоя-
нието на ОФК”Стралджа”. 
Досегашния президент на 
ОФК”Стралджа” Митко Ан-
донов до днес / 8 .03.2016г./ 
не ни е уведомил какво ще е 
бъдещето на мъжкия отбор. В 
писмен вид при нас в ОС на 
БФС Ямбол нямаме  никакво 
уведомление за прекратяване 
участието на отбора в об-

ластното първенство. Затова 
отборът  отново е  включен 
в програмата. Макар че не 
знаем какви са проблемите в 
този отбор и дали реално ще 
продължи участието си. Но! 
Трябва да се знае, че при три 
неявявания в първенството 
клубът ще бъде изваден от 
групата. Ние спазваме нашите 
наредби и за никакви компро-
миси не може да става и дума. 
В същото време разполага-

ме с решението за регистра-
ция на ФК”Стралджа 2015”. 
Съгласно решението  на ЯОС 
от 14.09.2015г.  в регистъра за 
ЮЛ е вписан „ФК Бакаджик” 
с.Войника” с актуализиран 
Устав и последваща промя-
на в наименованието като 
„ФК Стралджа -2015” с УС 
в състав – Атанас Киров, 
председател, Живко Ангелов 
и Жеко Димов. 

- Какво следва от тази 
промяна?

- Съгласно Правилникът 
за статута на футболните 
клубове, чл. 13, ал. 1 „фут-
болните клубове  може да 
променят наименованието си 
по предвидения в Закона ред 
само преди започване на нова 
спортна състезателна година”. 
Съгласно чл. 14, ал.1 – „прео-
бразяване чрез вливане, сли-
ване, разделяне и отделяне на 
аматьорските ФК се извършва  
по реда предвиден в Закона 
за ЮЛ с нестопанска цел. И 
е възможно с участието на 
аматьорски ФК със седалище 
на територията на една област 
само между две спортно-със-
тезателни години”.

Решението за смяна името 
на ФК”Бакаджик с.Войника” 

на „ФК Стралджа 2015” е от 
14.09.2015г., а началото на 
спортно-състезателната  2015-
2016г. започна два дни по-ра-
но – на 12.09.2015г./за справка 
– Програмата на ОС на БФС/. 
Така в нашата Програма за 
новата спортно-състезателна 
година законно влиза  „ ФК 
Бакаджик с.Войника”, макар 
, че на практика такъв клуб, 
като ЮЛ, вече да не същест-
вува. От следващата година  
в програмата нормално ще 
бъде вписан клубът с новото 
наименование „ ФК Стралджа 
2015”. 

За  феновете  на  фут-
бола от Стралджа и об-
щината г-н Лужецки обе-
ща подробно интервю на 
в.”Стралджански вести” 
веднага след края на шам-
пионата. 

Те са млади, талантливи, борбени. Успешно се вписват в елитни български или 
чуждестранни отбори. Постигат своите успехи с труд, воля и амбиция. Очаква ги 
спортно бъдеще, което радва както родителите, близките, така и приятелите от 
Стралджа.
За такива млади спортни таланти ще ви разказваме в новата рубрика на 

в.”Стралджански вести”

МЛАДИТЕ СПОРТНИ ТАЛАНТИ НА СТРАЛДЖА

Николай Жоров Йор-
джев роден на 20.08.2001г.в 
гр.Ямбол в семейството на 
Таня и Жоро Йорджеви. За-
почва да учи в  СОУ ”Пейо 
Яворов” Стралджа, където 
са и първите му стъпки във 
футбола. Всяка свободна 
минута обича да е на ста-

Íèêîëàé, áúäåùèÿò 
Áåðáàòîâ

диона, където наблюдава 
играта на големите и се 
опитва да им подражава. 
Чувства се щастлив ко-
гато облича за първи път 
фанелка на футболист и 
споделя, че иска да стане 

като Бербатов. 
От септември 2013г. съд-

бата му поднася подарък с 
приемането в  ПФК „БЕ-
РОЕ” Стара Загора. Негов 
треньор е Тодор Станев. 
Николай играе като десен 
бек и пред очите на всички 
израства. Счита за своя  
най-голямата победа до 
момента когато в двубой с  

„Левски”  се разписва с гол. 
Веднага обявява, че това е  
подарък за баща му, който 
най-много го насърчава за  
успехи на терена.      Мом-
чето дава всичко от себе си, 

за да придобие максимални 
спортни умения. Тренира 
упорито, раздава се пъл-
ноценно при всяка среща 
и мечтае да играе в Англия. 
Успех, Ники!

Ïðàçíèöè ñ ïîñâåùåíèå íà 8 ìàðò Ìèëà ìîÿ, ìàìî! Çà ôåíîâåòå
На 16 март, сряда,  от 15,00 ч. на стадиона в Страл-

джа очаквайте футболна среща  от турнира за купата 
на Аматьорска футболна лига  между ОФК „Несебър” 
и ФК”Загорец” Нова Загора/първи и втори  във времен-
ното  класиране на Югоизточна „В” група/ 


